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Ministério da Jus�ça e Segurança Pública
Polícia Federal

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE - DPF/CGE/PB
 

OFÍCIO Nº 396/2022/DPF/CGE/PB
 

Campina Grande/PB, na data da assinatura eletrônica.
 

 

Ao(A) Senhor(a)
CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR
Superintendente da SSTP
Campina Grande/PB
 
 
Assunto: Agradecimento pelo apoio prestado durante as eleições. 
 
 

Senhor Superintendente,
 
Cumprimentando-o cordialmente, vem a Polícia Federal em Campina Grande/PB, através do

presente, externar os agradecimentos pela presteza demonstrada pela Superintendência de Trânsito e
Transportes Públicos (STTP) no apoio empenhado durante o pleito das eleições do ano em curso. 

 
Ademais, este signatário ressalta a solicitude demonstrada pelo Sr. Superintendente da

STTP, CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR, sobretudo quanto à disponibilização do efe�vo e da estrutura do
órgão.  

 
 
Outrossim, friso a assistência do Gerente de Trânsito, LUIZ GUSTAVO ALVAREZ DE

CARVALHO, bem como de toda a equipe de monitoramento do órgão supramencionado. 
 
Destarte, foi fundamental o apoio da STTP para o sucesso do evento, o que propiciou ao

eleitorado campinense segurança na manifestação de sua vontade,  por meio da escolha de seus
candidatos. 

 
Por fim, sem mais para o momento,  e com a certeza de que a cooperação entre a Polícia

Federal e a STTP encontra-se consolidada em prol da sociedade, renovo os votos de es�ma a todos que
par�ciparam com êxito no apoio ao pleito eleitoral. 

 
Atenciosamente,

 
 

CARLOS FELIPE MACIEL COSTA
Delegado de Polícia Federal

Chefe da DPF/CGE/PB

Documento assinado eletronicamente por CARLOS FELIPE MACIEL COSTA, Delegado(a) de Polícia
Federal, em 23/11/2022, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
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1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 25919236
e o código CRC C362B238.
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